
COSY STARTER KIT

Internetový VPN prístup 
k Vášmu PLC. 

 Vyskúšajte náš StarterKit, ušetríte 
náklady a čas!

ZLOŽITÉ?



Mám trvalý prehľad o výkone výrobnej 

linky.

Router eWON číta a archivuje všetky dôležité úda-

je z riadiacich systémov a dáva mi ich k dispozícii 

v grafi ckej a číselnej forme. Tieto údaje odosiela 

router aj do nášho nadradeného ERP systému pre 

ďalšie spracovanie.

Som oveľa spokojnejší keď viem, 

ako funguje moja prevádzka.

Každý deň dostávam mailovú správu so sumá-

rom výroby a v prípade poruchy dostanem ja  

aj moji údržbári SMS správu s popisom prob-

lému. Ak som na cestách, pomocou služby 

M2Web  môžem dokonca priamo na smart-

phone vidieť v akom stave sa linka nachádza.

Náročné cestovanie na servisné 

zásahy sa pre mňa stalo minulosťou.

Servisujem naše stroje tak, akoby som bol pri-

pojený priamo k PLC, dotykovému panelu alebo 

IP kamere. 

Inštalácia bola jednoduchá a ani správca siete 

nemal výhrady k bezpečnosti, pretože spojenie 

je zabezpečené a môžem komunikovať výhrad-

ne so zariadeniami na lokálnej sieti.

eWON 2005CD/4005CD
naviac oproti eWON COSY 141

- zápis a čítanie premenných z CPU

- alarmový systém

- zasielanie SMS a e-mailov

- archivácia údajov

- scripting

- web vizualizácia

eWON COSY 141
- jednoduché a bezpečné pripojenie cez  

 LAN sieť zákazníka

- fi rewall friendly – odchádzajúce 

 spojenie

- použitie štandartných portov 443  

 (HTTPS), 1194 (UDP)

- možnosť ovládať VPN spojenie 

 vypínačom

- Plug’n Route – prístup aj k zariadeniam  

 bez nastavenej gateway adresy

- integrované sériové a ethernetové 

 protokoly rôznych typov PLC
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eWON COSY StarterKit 1 obsahuje: 
- router eWON COSY 141 MPI

 • MPI/Profi bus rozhranie (vhodné pre     

 všetky PLC typu S7)

 • integrovaný 4-portový prepínač     

 pre pripojenie PLC, panelu, IP kamery a i. 

 • ethernet WAN-port pre pripojenie 

 do internetu

- USB kľúč s príručkou a SW

- bezplatné použitie Talk2M Free+

- ethernetový kábel

- IP kamera so sieťovým adaptérom   

eWON COSY StarterKit 2 obsahuje: 
- router eWON COSY 141

 • RS232/485 rozhranie (vhodné pre PLC 

 so sériovou komunikáciou)

 • integrovaný 4-portový prepínač     

 pre pripojenie PLC, panelu, IP kamery a i. 

 • ethernet WAN-port pre pripojenie 

 do internetu

- USB kľúč s príručkou a SW

- bezplatné použitie Talk2M Free+

- ethernetový kábel

- IP kamera so sieťovým adaptérom   

a 

477€
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477€

 RIADIACE SYSTÉMY

 PRIEMYSELNÁ KOMUNIKÁCIA

 VZDIALENÁ SPRÁVA PLC 

 VIZUALIZÁCIA

 PROFIBUS a PROFINET

 DIAGNOSTIKA

 ŠKOLENIA


